KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZITÉSEK
1. A szervezet bemutatása
- Név:
- Működési forma:
- Alapítás időpontja:
- Bejegyző végzés:
- KSH szám:
- Tevékenység, alapcél:
- Alapító:

GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY
Közhasznú alapítvány
2009. november 26.
9.Pk.60187/2009/2
N0723360
a Nyíregyháza-Örökösföld lakótelepen élők életminőségének javítása
Gere Miklós

2. Számviteli politika
Üzleti év:
Mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:

2012. január 01- december 31.
2012. december 31.
2013. február 28.

Az alapítvány közhasznú minősítése miatt a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évtől kettős
könyvvitelre tért át, és egyszerűsített éves beszámolót készít, az egyéb szervezetekre előírt tagolásban.
A számviteli politika meghatározó elemei
a. A beszámoló elkészítéséért felelős:
Szabó Tamás

b. Alkalmazott értékelési eljárások
A pénzeszközök, saját tőke könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.
Egyéb mérlegsoron nincs adat.

3. A számviteli alapelvektől való eltérés
A mérleg a számviteli alapelvekre tekintettel lett összeállítva.

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása az egyszerűsített éves beszámolóból
egyértelműen értékelhető, elemzést nem igényel.
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK

1. A mérlegben összehasonlítható adatok szerepelnek.
EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZITÉSE

1. Az eredménykimutatásban összehasonlítható adatok szerepelnek.
AZ ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT FŐBB TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

– Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység: Mentális egészségmegőrzés. Előadások: Dr. Tomcsik Zoltán: Egészséges
táplálkozás, egészséges ételek, Szabó Tamás: Lelki tavasz, lelki egészség. Családi nap
szervezése.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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– Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: karácsonyi tartós
élelmiszercsomag gyűjtése és kiosztása. Idősek látogatása önkéntesek által.
– Kulturális tevékenység: A karácsony, farsang, húsvét, pünkösd ünnepkörébe tartozó
hagyományőrző programok szervezése, betlehemes játék betanítása és bemutatása, karácsonyi
kézműves foglalkozás, farsangi álarcosbál.
– Természetvédelem, állatvédelem: Túra Máriapócsra, ismerkedés Szabolcs jellegzetes
növény és állatvilágával.
– Környezetvédelem: A törzs utca –Szalag utca kereszteződésében lévő önkormányzati
területen szemétszedés, fasorrendezés.
–. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: Kézműves
foglalkozások, Máriapócsi kirándulás, sport és szabadidőprogramok szervezése, a nyírszőlősi
családotthonokban élő gyerekeknek karácsonyi ajándék gyűjtése
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Felvidéki Hatfán szlovákiai és magyarországi
fiatalok közös táboroztatásában önkéntes munka.
A magyarországi ruszinok vallási hagyományainak megismerése, felelevenítése (sárga túró,
pászka, készítés, jellegzetes énekek, liturgikus dallamok megismerése.)
TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZITÉSEK

1. Az alapítvány vagyona a tárgyévben 145 eFt-tal nőtt, ami a magánszemélyektől és gazdálkodó
2.
2.
3.

szervezetektől kapott 530 eFt támogatás még fel nem használt részéből adódik.
Munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő.
A vezető tisztségviselő, az alapító, a kuratórium tagjai részére kölcsön, előleg, egyéb juttatás nem
került kifizetésre.
Az alapítvány képviseletére jogosult, az egyszerűsített éves beszámolót aláírni köteles személy:
Szabó Tamás (4405 Nyíregyháza, Pipacs u. 59.)
A Számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben és eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Nyíregyháza, 2013. március 18.
aláírás

Záradék:
Az egyszerűsített éves beszámolót a Görögtűz Alapítvány kuratóriumi ülése 2013. március 18-i ülésén elfogadta.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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